
 

5 september 2015 

door loopl inks  

Programma 

Opstellingen 

Uitslagen 

De Korfpraat 
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior 

nummer 04 



 

 

C .K .V .  Excels io r  De Kor fpraat nr .  04  2 

AFBELLEN? 
(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden alleen 

gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Senioren spelers  

Willeke Alberts  

Senioren scheidsrechters  

vacant  

Junioren A spelers  

Elke Reurings  

Junioren A scheidsrechters  

vacant  

Junioren A autorijders  

vacant  

Aspiranten B, C spelers & 

scheidsrechters 
 

Erik de Koning* 

Telefoonnumers   

Zie email versie 
 

Aspiranten B, C autorijders  

vacant  

Pupillen D, E, F spelers  

Linda Heemskerk  

Pupillen D, E, scheidsrechters  

Anne-Linde van der Pijl  

Pupillen F scheidsrechters  

Marit Nieuwerf  

Pupillen D, E, F autorijders  

Laura Baks  

*afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er na 

woensdag worden afgebeld. 

DE VERENIGING 

DAGELIJKS  BESTUUR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

 015-2.614.917 

Secretaris: Bart Hogeweg 

Penningmeester: Conno van der Pijl  

BESTUURSLEDEN  

Algemene Zaken: Bob van der Leeden 

Technische Zaken 

senioren/junioren: Erik van der Voort 

Technische Zaken jeugd; 

aspiranten, pupillen, pinguïns: Erik de Koning 

Activiteiten Zaken: Nicole Buis 

SECRETARIAAT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Montgomerylaan 196 

 2625 PT Delft 

ACCOMMODATIES  

Veld: Clubhuis Sportpark Biesland 

 Bieslandsepad 14, Delft 

 015 - 2.143.972 

Zaal: Sporthal de Buitenhof 

 Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

 015 - 2.611.925 

WEBSITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webredactie: Wesley Toet 

  

Redactiepraat 

 

Beste lezer 

Na een fantastisch feest op de 29
e
 (lees het verslag hier) is het veldseizoen weer 

volop van start gegaan. Dat kan je ook wel zien aan alle wedstrijden die zijn ge-

speeld en de vele verslagen die hiervan zijn gemaakt!! 

 

Maar naast al dat gesport moet er ook gewerkt worden. Daarom achterin deze 

Korfpraat het barrooster (kijk of je bent ingeroosterd!!) en het schoonmaakroos-

ter…… 

Veel leesplezier! 

 

De redactie 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:penningmeester@ckv-excelsior.nl
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mailto:nicole.buis@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

INHOUD  

Redactiepraat  

Praat jes  en mededel ingen  

▪ 95- ja r ig  jubi leum groot s  gev ie rd  b i j  

Exce ls io r  

▪ De ouders  z i jn  weer  aan  de  bak  

▪ Bar rooste r  

Secretar i (pr)aten  

▪ Sen ioren  &  jun io rensecret a r iaat  

▪ Jeugdsecreta r i aat  

Wedstr i jden  

▪ Uits lagen  

▪ Wedst r i jdve rs l agen  

▪ Opste l l ingen  

▪ Programma  

▪ Sche idsrechter schema  

Train ing  

▪ Tra in ingst i jden  ve ld  na jaa r  

▪ Oudert ra in ing  

Kalenders en roosters  

▪ Act iv i te i tenka lender  

▪ Schoonmaakroost er  

▪ Bar rooste r  
 

COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat biedt 

informatie over wedstrijdschema’s, trainingstijden en 

wedstrijdverslagen, maar bericht ook over belangrijke 

mededelingen en nieuwtjes. 

REDACTIE  

Redactie: Martine Graafland Peter de Block  

 Juan Zondervan Nathan op den Kelder 

Lay-out: Sylvia Pieterse 

Coverfoto: Frido Kuijper 

SUPERVISIE  KOPIJ  

Bestuur: Leen van den Hooff  
Seniorencommissie: Willeke Alberts 

Juniorencommissie: Erik van der Voort 

Jeugdcommissie: Erik de Koning 

Evenementencommissie: Reinier van den Hoek 

Activiteitenkalender: Bart Hogeweg 

Bardienstrooster: Carolien Noorlander 

BIJDRAGEN DEZE UITGAVE  

Erik, Willeke, Jos, Job, Elke, Carolien, Pieter, Sandra, 

Gerrie 

CONTACT  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

 voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korf-

praat: secretaris@ckv-excelsior.nl 

Redactie de Korfpraat valt onder Algemene Zaken 

95-jarig jubileum groots ge-

vierd bij Excelsior  

Nog één lustrum te gaan en dan viert korfbalvereniging C.K.V. Excelsior zijn 

Methusalem. Ter opmaat hiervan vierde de korfbalvereniging uit Delft afgelopen 

zaterdag 29 augustus haar 95-jarig jubileum in sportpark Biesland, de thuisbasis 

van de vereniging. Onder omstandigheden van perfect zomerweer werd het 19e 

lustrum door leden, oudleden, sponsoren en andere relaties uitbundig gevierd. 

De viering van het 19e lustrum werd afgetrapt met de kernactiviteit van de ver-

eniging: korfballen. Zowel het eerste als het tweede team speelde hun eerste 

competitiewedstrijd thuis. Het tweede, het belofteteam, zette een prachtig resul-

taat op het scorebord: 23-9! Het vlaggenschip, dat vorig veldseizoen is gepromo-

veerd naar de overgangsklasse, moest daarentegen zijn meerdere erkennen in de 

tegenstander en een verlies van 9-15 incasseren. Met de festiviteiten die na de 

korfbalwedstrijden plaatsvonden, zal de mineur hierover ongetwijfeld niet lang 

hebben geduurd. 

Meer dan 250 personen, op elke denkbare manier verbonden aan Excelsior, had-

den gehoor gegeven aan de oproep om het jubileum groots te vieren. Het be-

stuur en de diverse commissies hadden flink uitgepakt om iedereen een gedenk-

waardige dag te bezorgen. De kinderen konden zich vermaken op een springkus-

sen en waterglijbaan en de volwassenen troffen elkaar op het terras onder het 

genot van een hapje en drankje. En de muziek van de ingevlogen dj droeg uiter-

aard bij aan de feestvreugde. Rond het begin van de avond genoten de feestvier-

ders van een heerlijke barbecue. 

Een dag als deze was ook bij uitstek het moment om een aantal personen, die 

zeer betrokken bij de club zijn, in het zonnetje te zetten. Bij monde van het be-

stuur (exclusief de voorzitter) mocht oud-voorzitter Jan Heemskerk het predicaat 

“erelid” aan voorzitter Leen van den Hooff uitreiken. De huidige voorzitter reikte 

op zijn beurt het predicaat “lid van verdienste” uit aan Erik de Koning, bestuurslid 

en commissielid Technische Zaken Jeugd. Het luide applaus van alle aanwezigen 

onderstreepte de erken-

ning van de gehele vereni-

ging voor de gelauwerde 

heren. 

“Excelsior 95 jaar” was een 

fantastische en memorabe-

le dag. Vele vrijwilligers, 

van wie het hart de club-

kleuren zwart-wit kleurt, 

hebben bijgedragen aan 

deze dag en deze perfect 

georganiseerd. Het dak ging er dit jubileum al af, maar over 5 jaar zal Delft ter 

hoogte van sportpark Biesland een ware aardbeving meemaken. 

 

mailto:voordekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Praatjes en mededelingen 

De ouders zijn weer aan de bak 

Twee weken geleden is de oudertraining weer van start gegaan. In de stromende regen draafden een stuk of 10 ouders op om de 

bal te vangen en de korf te vinden. Het trainingsprogramma van Lisanne, later aangevuld met Bert-Jan, was afgestemd op de nieu-

we gezichten bij de oudertraining. Merel, Erika, Tessel en Jikke werden van harte welkom geheten op de oudertraining! 

Afgelopen maandag gingen we voor de tweede keer aan de bak. De nieuwe gezichten van de week ervoor waren opnieuw present, 

dus aan enthousiasme geen gebrek in de nieuwe lichting van de oudertraining. En ook deze week wederom een paar nieuwe ge-

zichten: Nienke, Marjolein en Peter. En terug van weggeweest: Patricia! Tel de rest van de oudgedienden erbij op, en dan heb je 14 

korfbalgrage deelnemers. Simon, de trainer van de week, had er een flinke kluif aan, maar wist desondanks een trainingsprogram-

ma aan te bieden die voor iedereen nuttig en leuk was. Buiging voor Simon, en alvast buiging voor alle trainers die nog gaan ko-

men. En applaus! 

Vanwege de nieuwkomers begonnen we de training bij de basis. Niet verkeerd, want ook de “oud”gedienden, moeten nog regel-

matig herinnerd worden aan de basis… ik voorop. Zo stond ik met Merel te schieten en zij-die-voor-de-tweede-keer-een-korfbal-

in-haar-handen-had schoot honderd keer beter dan ik-die-al-twee-jaar-het-spelletje-aanschouwt-en-beoefent-en-er-nog-steeds-

niks-van-bakt. 

Wel snap ik de theorie achter het korfbalspel. Hoe vang je, hoe schiet je, hoe doorloop je etc. En met mij ook de rest van de oud-

gedienden. En wat dus zo leuk was: omdat het zo’n grote groep was en Simon er alleen voor stond, kon Siem onmogelijk iedereen 

van adviezen bedienen. Maar toen zag ik dat Marco Marjolein een doorloop uitlegde, Rob met Tessel werkte aan haar schottech-

niek, Erika werd onderwezen door Ed en ook Annemarie, Natasja, Patricia en ikzelf onze kennis overbrachten aan Merel, Nienke, 

Tessel en Peter. Het is al vaker gezegd: zo doen we dat bij Excelsior! 

We waren zo lekker bezig, dat de tijd helemaal aan ons voorbij ging. Pas om 21:15 hadden we door dat de training eigenlijk al 

afgelopen hoorde te zijn. Toch moesten we nog een ding doen om de training écht tevreden af te kunnen sluiten, het traditionele 

10-minutenwedstrijdje. Geen probleem, vond de trainer, dan gaan jullie nog even 10 minuten knallen. 14 deelnemers, dus 7 tegen 

7. Tijdens de training hadden we ook wedstrijdpatronen geoefend, dus een mooie gelegenheid om dat in praktijk te brengen. En 

dat ging helemaal niet slecht, ook niet bij de nieuwkomers. Zo kregen zowel Erika (van het ene team) als Tessel (van het andere 

team) beiden een schotkans, door goed vrij te lopen. 

Deze fijne trainingsavond kende helaas ook een domper. Jikke werd in het wedstrijdje gegeseld door een zweepslag. Daardoor zal 

ze voorlopig niet meer kunnen deelnemen. Alle oudertrainingdeelnemers wensen haar heel veel sterkte en hopen dat Jikke er weer 

snel bij zal zijn! 

Tot slot, de oudertraining heeft nu ook zijn vaste pagina op de site, onder Teams. Direct onder Pinguïns en Peuterpret, dus we 

verkeren in zeer goed gezelschap . Vanaf deze pagina is het mogelijk om je aan te melden voor de oudertraining. Wie weet zien 

we je binnenkort…? 

Goeg 
 

 

Barrooster 

Beste ouders van pupillen en aspiranten, 

Het barrooster is voor de komende vier weken weer ingevuld. Kijk hier in de korfpraat of u ingedeeld bent. Bij verhindering graag 

onderling ruilen. 

 

http://www.ckv-excelsior.nl/pagina/41/oudertraining
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Secretari(pr)aten 

In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”! 
 

Senioren & juniorensecretariaat  

- deze week geen mededelingen - 
 

Jeugdsecretariaat  

Schoonmaken 

Vanaf de B teams wordt in roulatie op vrijdagavond vanaf 19:00 schoongemaakt. Het schema staat verderop in het clubblad. Kijk 

dus goed wanneer je bent ingedeeld. Afbellen kan niet, ruilen mag wel. 

Uitwedstrijden 

Als je bij een andere vereniging binnen Delft moet spelen dan dien je op eigen gelegenheid naar deze vereniging te gaan. Er wordt 

dan niet vertrokken vanaf het clubhuis. 

Materiaal 

Als je klaar bent met trainen dan ruim je de ballen van jouw team op. Laat ze niet op het veld slingeren. De teams die als laatste 

trainen moeten geregeld nog 20 ballen opruimen. Het materiaalhok is ook weer opgeruimd. Leg de palen neer op de juiste plek: er 

staat precies aangegeven waar de palen moeten worden opgeruimd. 

Sponsorshirts 

Ieder team heefteen tas met een set sponsorshirts gekregen. Doe alle Excelsiorshirts na afloop van de wedstrijd in deze tas en maak 

een waslijst: in roulatie wordt er gewassen. Neem het Excelsiorshirt niet zelf mee naar huis: als jij de zaterdag erop afwezig bent 

hebben de invallers geen shirt. 

Veldprogramma 

Afgelopen week is de editie van de korfpraat met het programma tot en met 10 oktober verschenen. Kijk goed wanneer je moet 

spelen en fluiten. 
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Wedstrijden 

Uitslagen 

5 september 

 
klasse nr wedstrijd Uitslagen   Strafworpen 

A3A 2256 Excelsior A2 – De Meervogels A2 8-9    

B1L 8149 Excelsior B1 – KCC/Delta Logistiek B2 12-13   

B5E 673 Excelsior B3 – Valto B3 2-78   

C5A 3066 Excelsior C1 – DES C3 10-1   

D2D 3514 Excelsior D1 – Weidevogels D1 5-6    

E3L 28 Exceslior E2 – VEO E2 7-7  2-1  

klasse Nr Wedstrijd       

OKD 271 Nieuwerkerk 1 – Excelsior 1 19-13   

R1G 2812 KVS/Maritiem 3 – Excelsior 2 15-7   

R4M 2689 Paal Centraal 2 – Excelsior 4 20-10   

R6H 1433 Valto 6 – Excelsior 5 7-7   

A1F 6504 Maassluis A1 – Excelsior A1 9-13   

A5E 2372 Avanti A5 – Excelsior A3 6-10   

B3B 2811 Phoenix B1 – Excelsior B2 10-7   

E1F 3168 Phoenix E1 – Excelsior E1 10-3  4-5 

E1L 53 Fortuna/My Collect. E4 – Excelsior E3 19-0  6-1 

E3K 3579 DES E2 – Excelsior E4 26-0  2-1 

F1F 523 De Meervogels F2 – Excelsior F1 10-11  4-1 

F3E 735 Die Haghe F4 – Exceslior F2 8-4 
 

3-0 

 

 
 

Wedstrijdvers lagen 

Junioren/Senioren 

Maassluis A1 - Excelsior A1   9-13 

Helaas kon uw vaste verslaggever er deze wedstrijd niet bij zijn en liet hij zijn honneurs 

waarnemen. Na de laatste dagen al de nodige plensbuien binnen onze regio gehad te 

hebben, hoopte de A1 het toch tijdens hun wedstrijd minstens een dik uur droog te kun-

nen houden. Tijdens de warming-up en het begin van de wedstrijd was hier nog niet heel 

veel van te merken. Met mee- en nagereisd publiek aan de zijlijn werd het startsignaal door 

de jonge, en later bleek prima leidende, scheidsrechter gegeven. 

De vakken waren weer iets anders samengesteld, we spelen immers 5/5. Vrij snel werd de 

score door Do met het van haar welbekende omdraaischot geopend. 0-1. Niet heel lang 

daarna werd er wederom door haar een punt gemaakt. 0-2. Maassluis liet de stand op het 

scorebord wijzigen door een schot: 1-2. Maar Maarten nam niet lang daarna het 3e doel-

punt voor zijn rekening met een doorbraak, hij werd overgenomen en dreigde met een 

‘schijnbeweging’ naar Okker door te spelen, maar deed dit niet waardoor hij de bal er toch 

nog zelf feilloos in kon leggen. Een beauty. 1-3. Na vakwissel zochten beide teams naar 

uitbreiding van de score. De regen begon inmiddels wat te minderen en zelfs te stoppen. Aan Excelsiorzijde zagen we mooie com-

binaties en aan Maassluisse zijde wat extra fysieke inzet. Het volgende mooie punt werd gefabriceerd door Do en Mart, aangeven 

achter de rug van haar tegenstander via de grond door Do naar Mart, die hem vervolgens keurig inlegde. 1-4. Niet lang daarna 

werd het, na een onderschepping door Excelsioraanval tijdens het uitwerken door de tegenpartij, 1-5 door een schot van Anouk, 

achter de paal. Wel fijn, een beetje adem. Maar Maassluis deed wat terug en schoot raak van afstand, 2-5. Merit wilde deze ruimte 

echter niet prijsgeven en tekende de 2-6 aan met een doorloopbal. Doorloopballen oefenen op de training sorteert dus duidelijk 

 

 

 

 

 

 

http://www.funnys.eu/
http://www.bloemendaalruigrok.nl/
http://www.soeterbroek.net/
http://www.speltherapierijswijk.nl/
http://www.oogvoorogen.nl/
http://www.garagehoeke.nl/
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Wedstrijden 

effect. Ook Mart pakte door en schoot van afstand raak, 2-7. Maassluis zette de 'achtervolging' in, raak 

van afstand 3-7. We beginnen richting het eind van de eerste helft te komen en komt de rust in zicht. 

Maar niet voordat door Merit de 3-8 werd verzilverd, Maassluis scoorde en er daarna nog een tikbal van 

Char onreglementair werd gestopt wat een strafworp opleverde. Okker faalde niet; 4-9. 

RUST! 

Het zonnetje begon zich aan te dienen. In de eerste fase van de tweede helft liet Excelsior, na eerst nog de 4-10 te hebben ge-

scoord (excuses, mijn aantekeningen meldden niet door wie, Maarten?), haar opponent een aantal punten inlopen tot 6-10. Het 

leek alsof de Excelsioranen zich even enigszins lieten beïnvloeden door het fysieke spel van Maassluis maar ze pakten het eigen 

spel weer terug op. Ook werden er deze pot minder (plaats)fouten gemaakt, een zichtbaar verschil met vorige week. Ook op condi-

tioneel vlak zit de ploeg in de lift maar kan altijd nog verder worden uitgebouwd. Het schot van Anouk, de 6-11, leidde onze verder 

oplopende score naar 7-13 (2x Merit) in. Maassluis sputterde daarna nog tegen met hun 8e en 9e treffer maar het mocht voor hen 

niet meer baten. De eindstand werd 9-13.   

Volgende week treffen wij thuis om 12.30 uur stadgenoot Fortuna A2. Zij pakten tot nu de volle winst en leiden met 4 punten nu de 

competitie. Als wij daar nu eens verandering in brachten? Veel succes!! 

 
  
 

Jeugd 

Wedstrijdverslag Excelsior C1 – DES C3 (uitslag 10-1) 

 

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover: de eerste thuiswedstijd en ook nog eens spelen op het hoofdveld! De C1 had er 

dan ook veel zin in. Onder leiding van de bezielende coaches Sander en Wouter zou C1 deze tweede wedstrijd ook wel gaan win-

nen, zo was de verwachting. Om 8.45 uur (heel vroeg voor pubers) was het reeds verzamelen. Het gehele team was omstreeks 9.00 

uur compleet en in de stromende regen is het veld uitgezet. Na wat inschieten en de tactische bespreking kon de wedstrijd begin-

nen. In de eerste aanval stonden Isa, Liekke, Paul en Nico, terwijl in de verdediging Mark S, Sidney, Lucia en Linsey begonnen. He-

laas waren Mark J en Rick geblesseerd, dus zij hebben alleen het team aangemoedigd en daar waar nodig mentaal ondersteund. 

Dieuwke stond reserve bij de dames. De wedstrijd stond onder de bezielende leiding van Erik de Koning. Al in de tweede minuut 

wist Isa de stand op 1-0 voor de C1 te zetten, DES had de bal nog niet eens in zijn aanvalsvak gekregen. In de zesde minuut een 

strafworp, zou Paul deze weten te benutten? En ja hoor, 2-0 voor Excelsior. Daarna een prachtige doorloop van Lucia, waardoor de 

stand op 3-0 voor de C1 kwam. Het werd toch even spannend, want DES wist een mooi doelpunt te maken en zorgde voor 3-1. 

Daarna maakte Paul een prachtige doorloop en…4-1. Vervolgens ontstonden er vele kansen voor Excelsior die echter in het geheel 

niet benut werden, maar gelukkig, op een gegeven moment een strafworp voor de C1, zou er dan eindelijk een doelpunt vallen? 

Nee, gemist! Na lange tijd, wederom na zeer veel kansen, stond Isa vrij onder de korf. Zij zorgde voor de verlossende 5-1! Daarna 

vrij snel Sidney door middel van een strafworp 6-1 en net voor de rust wist Lucia met een schot onder de korf de stand op 7-1 te 

krijgen. 

 

In de rust werd de lucht steeds donkerder en waar de eerste helft nog tijdens droge omstandigheden gespeeld werd, was het in de 

tweede helft alleen maar regen. Dieuwke kwam het team versterken, terwijl Liekke in de reservepositie kwam te zitten. Ook in de 

tweede helft heeft Excelsior heel veel kansen gekregen, maar deze lang niet allemaal benut. In de tweede minuut viel een speelster 

van DES uit met een enkelblessure. Isa zorgde daarna vrij snel voor de 8-1. Daarna nog een doelpunt van Paul, deze was echter 

verdedigd en telde niet. Isa, vandaag bijzonder op dreef zorgde voor de 9-1. Toen brak een periode van prijsschieten aan: wat wist 

de C1 een kansen te creëren(en niet te benutten)! In de laatste minuten van de wedstrijd wist Sidney voor de 10-1 te zorgen: de 

uiteindelijke eindstand! 
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Wedstrijden 

 

Dank aan de spelers, wat waren jullie nat na de wedstrijd! Dank ook aan de coaches voor hun positieve 

begeleiding. Dank aan Erik die een goede wedstrijd floot en dank aan het publiek wat ondanks de slechte weersomstandigheden 

enthousiast bleef aanmoedigen. 

 
 

Phoenix E1 – Excelsior E1 

 

Werk aan de winkel. Dan hebben we de conclusie van de wedstrijd van E1 tegen Phoenix maar gehad. 

Ik zocht naar externe verklaringen om het wedstrijdbeeld van vandaag te kunnen duiden. 

De weersomstandigheden? Nee helaas, E1 speelde precies tussen de buien door en van een vervelende wind was er ook geen spra-

ke. 

Het ontbreken van de trainers/coaches dan, omdat ze op hetzelfde tijdstip zelf moesten spelen? Nee, ook niet, want Dik heeft al eer-

der bewezen, zo ook vandaag, dat hij een prima vervangende coach is. Gebrek aan aanmoediging? Ik heb geteld: 7 ouders en 5 

broertjes/zusjes, dus daar kan het ook niet aan hebben gelegen. Het feit dat Phoenix zich in eerste instantie niet als goed gastheer 

gedroeg, door geen inschietfaciliteiten voor E1 klaar te hebben staan? Nope, we hoefden het maar even aan te geven, en kort erna 

stond er een paal en kregen we een bal. Niet elke vereniging is behept met een Erik de Koning, dat is een feit  

Dus… wat dan? De kwaliteiten van de E1? Lag het daaraan? Nee toch zeker… 

Ja, eigenlijk wel. E1 kwam flink tekort in deze wedstrijd, en dan gaat het niet zo zeer om de tegenstanders van vandaag, maar om 

het niveau in de 1
e
 klasse E-jeugd. Heel wat anders dan de 2

e
 klasse waar 5 van de 6 spelers vorig jaar in speelden. Tuurlijk, het 

goed rondspelen (molentje), strak overgooien, snelle omschakeling, aanbieden etc. zijn elementen die de spelers ook dit seizoen 

naar beste vermogen moeten neerzetten. Maar een aanval begint nu ook bij het neerzetten van een afvang en als het enigszins kan 

een aangever. Als rebounder spring je naar de bal in plaats van ‘m na te staren. Positie claimen onder de paal, al dan niet met fysie-

ke (altijd binnen de regels!) overtuiging. Kort verdedigen als een medeverdediger onder de paal “VOOR” staat (moet hij/zij dat wel 

roepen), terugzakken als je “ACHTER” hoort. Ruimte creëren en dan erin lopen. 

Maar bovenal, gemotiveerd zijn en dit 40 minutenlang blijven. Geen hangende kopjes als de bal opnieuw de korf mist. Geen ge-

snotter als je tegenstander je opzij duwt. Geen verlies in het geloof op een goede uitslag als je door een aanvaller bent voorbij 

gelopen, die vervolgens een doorloop maakt. Aanvallen als een leeuw en tot de tand verdedigen! Gewoon 40-minutenlang hard 

werken, knallen en gaan! 

Zo… die moest eruit. En by the way, als ik het over E1 heb, dan heb ik het niet alleen over de 6 individuele spelers, ik heb het over 

iedereen en alles rondom E1. Wie de schoen past… 

Over de wedstrijd, de ruststand was 5-0. In de eerste helft scoorde Phoenix heel makkelijk uit hun opgezette aanvalsdoorlopen en 

keer op keer had E1 het nakijken. E1 had een paar kansjes op de eerste tegentreffer, maar als alles tegen zit, dan zit ook werkelijk 

alles tegen. De schaarse doelpogingen wilden er niet in. Tot overmaat van ramp raakte Thijs geblesseerd door een flinke schuiver 

over het kunstgras te maken. Thijs (minus wat huid) werd naar de kant afgevoerd en Cristina nam zijn plek in, naast Demi, Julia en 

David. Annelin werd bewaard voor de tweede helft. En dat bleek een goede zet, want na nog twee tegendoelpunten in de tweede 

helft geïncasseerd te hebben, was het Annelin die eindelijk het eerste punt voor Excelsior op het scorebord zette: 7-1. In deze fase 

zat E1 wat beter in de wedstrijd en werden er volop kansen gecreëerd, maar helaas viel vandaag de afronding te wensen over (dat 

ook nog, zucht…). Alleen Julia was attent genoeg om de 7-2 erin te prikken. Ook in het begin van het laatste kwart waren er vol-

doende kansen. De 8-2 was weer even slikken, maar de 8-3 van Julia gaf weer hoop dat het verschil in punten misschien nog wat 

verder teruggedrongen kon worden. Helaas boorde Phoenix met het volgende doelpunt die hoop in de grond om vervolgens met 

10-3 de wedstrijd te beslissen. De strafworpen werden door E1 gewonnen, als zeer schrale troost. 
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Wedstrijden 

Speelde E1 vandaag slecht? Gek genoeg, nee, zeker niet. Er waren voldoende kansen en voldoende 

mooie spelmomenten. Ze maakten drie doelpunten tegen een tegenstander van niveau en dat hadden er 

zomaar meer kunnen zijn. E1 speelde zelfs een topwedstrijd… als tweedeklasser. En daar wringt ’m de schoen. Dit is eerste klasse, 

tweedeklassecompetenties schieten gewoonweg tekort. Zo simpel is het. 

Met komende week twee trainingen in het verschiet maakt E1 zich op voor de wedstrijd komende zaterdag tegen ONDO E1. Phoe-

nix heeft vorige week met 11-4 van ONDO verloren, dus dat belooft zeer pittig, doch interessant, te worden. Mijn advies aan E1: 

skip komende week het trainingselement “tikkertje” en train bijvoorbeeld op het vanuit de ruit plaatsen van een afvang en aangeef. 

Of een aanvalsdoorloop. Of het meer solide maken van de verdediging. Of zo. 

Werk aan de winkel! 

 

 

Fortuna E4 – Excelsior E3 

 

Op een regenachtige zaterdag werd de eerste wedstrijd in deze veldcompetitie een uitwedstrijd die voor sommige wel dichterbij 

was dan een thuiswedstrijd. We moesten namelijk aantreden bij Fortuna om het tegen hun E4 op te nemen. Het team was com-

pleet, Martin, Eline, Pjotr, Lianne en Pieter hadden er alle 5 zin in. Aan het begin werd al vrij snel duidelijk dat de tegenstanders al 

meer ervaring in de E hadden. Ze wisten snel rond te spelen en kansen te pakken. Al snel werden er enkele punten door Fortuna 

gescoord. Maar onze jongens en meiden wisten zich goed aan te passen. De verdediging werd al snel beter. Tevens wisten we de 

bal ook regelmatig te onderscheppen maar het aanvallen viel niet mee. Fortuna verdedigde goed en daardoor ontstonden er he-

laas weinig kansen om te schieten op de korf. Excelsior probeerde het af en toe wel maar meestal was dit dan verdedigd of ging de 

bal helaas er net niet in. Maar onze helden lieten zich niet intimideren door de vele doelpunten van Excelsior. Er werd soms zelfs zo 

fanatiek verdedigd dat de scheids er een strafworp in zag. Zo wist Fortuna de stand op 8-0 te brengen. En zo gingen we uiteindelijk 

met een achterstand van 12-0 de rust in. Coach Robert sprak in de pauze door wat er beter kon en het leek wel te helpen. De ver-

dediging werd beter maar de tegenstander was genadeloos als er ergens een gat viel in de verdediging wisten ze dit bijna altijd om 

te zetten in een doelpunt. Er zal de komende weken nog goed getraind moeten worden op de doorloop, het rondspelen etc.. Te-

vens moeten enkele van de spelers nog door krijgen dat je tussen de tegenstander en de paal moet blijven bij de verdediging. 

Maar vergeleken met het Excelsior toernooi werd er al veel meer samenspel vertoond en hadden we vaker balbezit. We kunnen dus 

concluderen dat er progressie in het spel. Heel goed was ook dat alle 5 de E3 leden tot het einde fanatiek bleven spelen. Heel goed 

gedaan, de tegenstander was echter gewoon een maatje te groot. O ja hoeveel is het uiteindelijk geworden, nou 19-0 helaas. Bij de 

strafworpen wist Excelsior eenmaal te scoren en Fortuna zes keer. Maar het scheelde niet veel of er waren er meer in gegaan want 

er zaten  mooie ballen bij maar die wilden net niet in de korf of rolden er toch nog aan de verkeerd kant af. Van de week weer 

lekker trainen en dan volgende week thuis tegen ONDO. 

  

Gerrie Dieteren (vader van Pjotr) 
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Opstellingen 

12 september 2015 

team opstelling reserve 

1/2 
Elke, Jill, Kelly, Leanne, Lisanne, Margot, Sabine, Sharmaine, Shera, Simone 

Bert-Jan, Dannie, Jesse, Omar, Reinier, Ryan, Sander, Simon Be., Wesley T, Wouter K 

 

 

3 
Danique, Joyce, Marieke, Marilyn, Renate 

Jasper, Roy, Simon Bo., Vito, Wouter C. 

 

 

4 
Annelinde, Annebertien, Ans, Christiane, Rachelle 

Bob?, Joris?, Mario, Micke, reserveheer Exc. 3, reserveheer A1 

 

Okker 

5 
Janna, Leonie, Lynn, Marit, Nynke, Roxanne 

Erik Kr., Job, Lars, Nathan, Thijs 

 

 

A1 
Anouk, Charlotte, Dominique, Gina, Merit 

Maarten, Mart, Okker, Pim, Tjarko 

 

 

A2 
Cynthia, Hanna, Jikke, Maaike, Marloes 

Fabian, Koen, Sander H., Sander V., Sven, Daan (voorlopig geblesseerd) 

 

 

A3 
Denise, Femke, Josanne, Linda, Sanne 

Dingeman, Jesse D., Marijn, Marvin  

 

 

B1 
Isabella, Jazz, Kayleigh, Myrthe, Noa 

Dirk, Jop, Timo, Timon 

Worden gevraagd 

B2 
Daniëlle, Geeske, Indi,, Lonneke, 

Arjan, Jasper, Reinier, Remon, Wesley, Wouter 

 

B3 
Fleur, Iris, Nadine, Nathalie, Özlem, Robin, Stefanie, Veerle, Chimene 

Rik, Daan 

 

C1 
Dieuwke, Isa, Lindsey, Lucia Afwezig: Liekke 

Mark, Mark, Nico, Rick, Paul, Afwezig: Sydney 

 

D1 
Aniek, Eva, Inger, Lindsey, Mirre, Romy, Ryanne 

Joran, Thom, Johua, Roy 

 

E1 
Annelin, Cristina, Demi, Julia 

Thijs, David 

 

E2 
Maya, Joya, Renske, Sara 

Nathan, Cas 

 

E3 
Eline, Lianne 

Martin, Pieter, Pjotr 

 

E4 
Britt, Maud, Sofie, Hennieke 

Sten, Kilian 

 

F1 
Fenna, Mara, Zoë 

Lars, Luuk 

 

F2 
Elize, Milou, Fara 

Tijn, Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adminto.nl/
http://www.malthasport.nl/
http://www.rustfood.nl/
http://www.batenburgbv.nl/
https://www.volksrepairs.nl/
http://www.reno-etib.nl/
http://www.abrkantoorinrichting.nl/
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Programma 

12 september 2015 

klasse nr wedstrijd aanw aanv leiders scheidsrechter veld dagdienst 

OKD 424 Excelsior 1 - De Meervogels 1 14:00 15:30 Denise J. Landwier 1aK60 Okker van Batenburg zie emailuitgave 

R1G 3038 Excelsior 2 - De Meervogels 2 13:00 14:00 Robbert M. van Bentum 1aK60   

R3T 4500 Excelsior 3 - Nieuwerkerk 5 10:00 11:00 Reinier R. Scholten 1aK60   

R4M 2935 Excelsior 4 - ODO 4 16:00 17:00   A. Brouwer 1aK60   

A1F 6602 Excelsior A1 - Fortuna/My Collections A2 11:30 12:30 Luuk, Nikki ??? 1aK60   

B1L 8227 Excelsior B1 - Maassluis B1 10:15 11:00 Vito, Jill M. Roeleveld 2K40   

B3B 2872 Excelsior B2 - Avanti B3 9:00 9:45 Shera, Danique Bertjan Bron 2K40   

E1F 130 Excelsior E1 - ONDO E1 9:00 9:30 Jazz & Okker Marijn Müller  1aK24   

E1L 104 Excelsior E3 - ONDO E4 10:00 10:30 Tjarko & Robert Sabine Nolet 3aK24   

E3K 153 Excelsior E4 - ODO E2 9:00 9:30 Gina & Sander Jikke Been 1bK24   

F1F 811 Excelsior F1 - ONDO F2 10:00 10:30 Lisette & Carolien Linda vd Burgh 3bK24   

F3E 1002 Excelsior F2 - VEO F2 9:00 9:30 Charlotte & Maarten Dirk van Leipsig 3bK24   

klasse nr wedstrijd vertrek aanv leiders accommodatie veld autorijders (ouders van) 

R6H 1432 ODO 6 - Excelsior 5 11:30 13:00 Willeke Sportpark De Commandeur, Maasland 2G Job, Leonie, Roxanne 

A3A 2291 Dijkvogels A2 - Excelsior A2 15:45 17:15 Job Sportveld Dijkvogels Maasdijk 1K40 Cynthia, Marloes, Sander van V. 

A5E 2374 Weidevogels A3 - Excelsior A3 11:30 13:00 Wesley, Erik, Nathan Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1K40 Denise, Dingeman, Linda 

B5E 2870 ONDO B4 - Excelsior B3 10:00 11:00 Mario, Stefan Juliana Sportpark, 's-Gravenzande 2cK40 Veerle, Nadine, Iris 

C5A 199 Die Haghe C2 - Excelsior C1 9:30 10:30 Sander, Wouter Baambruggestraat 10, Den Haag 2G Lucia, Nico/Herman, Liekke 

D2D 3421 Phoenix D1 - Excelsior D1 10:00 11:00 coaches zelf vervanger regelen Van Doornenplantsoen, Zoetermeer 1bK40 Aniek, Inger, Joshua  

E3L 3263 Valto E8 - Excelsior E2 8:15 9:00 Sven Sportpark De Zwet, De Lier 1b4k24 Maya, Joya  

                  

barrooster 
 Let op: geel is wijziging t.o. vorige 

roosters!!   
index veld Biesland 

09:00 11:30 ouder Dirk (B1), Jolanda (Wesley B2), ouder Luuk (F1), Ans (Lars F1, Thijs E1)     1aK60, 1bK40: A-veld (voor kantine) 

11:30 14:00 ouder Danielle (B1), ouder Mara (F1), ouder Isabella (B1), ouder David (E1)     2K40, 3aK40, 3bK24: B-veld (voor palenhok)  

14:00 16:45 4x Excelsior 3     type veld uit 

16:45 19:30 4x Excelsior 5     K: Kunstgras; G: Gras 

Scheidsrechterschema 

datum klasse nr wedstrijd tijd vereniging scheidsrechter accommodatie 

za. 12-09-2015 A2J 6590 DES (D) A2 - Avanti (P) A2 12:30 Inkoop Micke Vrolijk Sportpark Biesland, 5aK60 (des) 

za. 12-09-2015 C2I 8783 Refleks C1 - Tempo C2 14:30 Inkoop Jos van Velzen Sportpark Prinses Irene, 1bK40 

za. 12-09-2015 4H 396 Thor (R) 1 - Nikantes 1 15:30 KNKV Frido Kuijper Sportveld Ellemare, 1G 

za. 12-09-2015 A1F 6563 Valto A1 - Avanti (P) A1 12:15 KNKV Jos van Velzen Sportpark De Zwet, 1aK40 

za. 12-09-2015 4H 1242 Erasmus 1 - Oranje Zwart/De Hoekse 1 15:30 KNKV Wouter le Comte Sportcomplex J.A. Lebbinklaan, 1aK60 

http://www.biemondenvanpelt.nl/
http://zantmanglas.nl/
http://www.plusmartinpanis.nl/
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Training 

Trainingstijden veld najaar 

 
maandag dinsdag donderdag 

 
kunstgras A kunstgras B kunstgras A kunstgras B 1/3 kunstgras B 2/3 kunstgras A kunstgras B 1/3 kunstgras B 2/3 

18.00-19.00 
  

E1/2/3/4, F1/2  D1 D1, E1/2/3/4 B3, C1 F1/F2 

18.30-19.30 
   

C1 
   

 

19.00-20.00 
    

B1/B2 
 

S3 B1/B2 

19.00-20.30 
  

A1, A2 
  

A1, A2 
  

19.30-20.30 
    

A3, B3 
  

A3 

20.00-20.30    POP 1
e
 selectie     

20.00-21.30 S3 
       

20.00-21.00 
 

Recreanten 
      

20.30-21.30 
   

S5 S4 
 

S5 S4 

20.30-22.00 
  

S1/S2 
  

S1/S2 
  

kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld). 

kunstgras B is het veld voor materiaalhok. 
 

Oudertraining 

datum trainer(s) 

maandag 7 september Jill & Job 

maandag 14 september Omar 

maandag 21 september Denise 

maandag 28 september Henk 

maandag 5 oktober Shera & Joyce 

maandag 12 oktober Wouter 

maandag 19 oktober Reinier 
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Kalenders en roosters  

Activiteitenkalender 

datum activiteit 

18 september Klaverjassen 

27 september Reservering kantine 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via 

secretaris@ckv-excelsior.nl 
 

Schoonmaakrooster  

11 september 2015   18 september 2015   25 september 2015   2 oktober 2015 

Marilyn de Kruijff   Wesley Toet   Jesse Ekelmans   Christiane Hogeweg 

Simone Ruitenbeek   Nynke Sevinga   Roy van Leusden   Ans van Doormaal 

Charlotte van der Pijl   Mart de Boo   Maaike Westerman   Robin de Roo 

Marieke Zelisse   Leonie van der Spek   Josanne van der Spek   Tjarko van Batenburg 

Thijs Arkesteijn   Stephanie Dijkgraaf   Fleur van dr Burgh   Wesley Nolet 

Indi Jorritsma   Daan Timmerman   Marijn Muller   Pim Swinkels 

Noa Jorritsma   Dingeman Pel   Geeske van Batenburg   Timo van Poppering 

              

9 oktober 2015   16 oktober 2015   23 oktober 2015   30 oktober 2015 

Job van den Berg   Dannie Hoogeveen   Joyce Dijkgraaf   Elke Reurings 

Sabine Nolet   Lisanne Halbe   Simon Bolle   Marloes van Egdom 

Anouk de Vreede   Bertjan Bron   Shera Desaunois   Kayleigh Verhagen 

Rachelle Janssen   Jesse Dirkzwager   Sander van Vliet   Simon van den Berg 

Sven de Vreede   Dirk van Leipsig   Annelinde van der Pijl   Reinier Koole 

Wesley Timp   Arjan Pel   Wouter de Boer   Maarten de Boer 

Linda van der Burgh   Sander Rensen   Jasper Koops   Marvin Batenburg 

       

Regels schoonmaken:    

 Het schoonmaken begint om 19:00 en de eerstgenoemde moet voor een sleutel zorgen. 

 Afbellen kan niet; je moet zelf ruilen. 

 De eerstgenoemde noteert ook de namen van alle opgekomen schoonmakers. 

 De eerstgenoemde is ook eindverantwoordelijke. 

 Als eerstgenoemde ruilt met iemand, dient hij/zij dit door te geven aan de Korfpraat (korfpraat@ckv-excelsior.nl) 

 

  

mailto:secretaris@ckvexcelsior.nl
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Barrooster 

     barrooster 12 september 

09:00 11:30 Ouder Dirk, Jolanda (Wesl;ey B2), ouder Luuk F1, Ans (F1,E1) 

11:30 14:00 ouder Danielle(B2), ouder Mara (F1). Ouder Isabella (B1), ouder David (E1) 

14:00 16:45 4 x Excelsior 3     

16:45 19:30 4 x Excelsior 5     

     barrooster 19 september 

09:00 11:30 Marco vd L, Sandra (Mark en Paul C1), ouder Maya (E2) 

11:30 14:00 Silvia (Nadine B3), Liesbeth (B3, D1), ouder Inger (D1)   

14:00 16:45 Carolien     

16:45 19:30 2 x Excelsior A3     

     barrooster 26 september 

09:00 11:30 
ouder Arjen en Dieuwke, ouder Jop(B1), ouder Joran (D1), ouder Lyndsey 

(D1) 

11:30 14:00 ouder Daan (B3), ouder Özlem (B3), ouder Anouk (B1), ouder Kayleigh (B1) 

14:00 16:45 4 x Excelsior 3     

16:45 19:30 4 x Excelsior 2     

     barrooster 3 oktober 

09:00 11:30 Carolien, Manuela (A3,B3), Tessa (LonnekeB2)   

11:30 14:00 juan(E1), Patricia(E1 en C1), ouder Sten (E4),  Carolien indien nodig 

14:00 16:45 4 x Excelsior 4     

16:45 19:30 4 x Excelsior A1     

     barrooster 10 oktober 

09:00 11:30 ouder Fenna F3, Natasja (E3), Eric (Remon B2)   

11:30 14:00 Juan, Carolien     

14:00 16:45 3 x Excelsior 5     

16:45 19:30 3 x Excelsior A3     

      


	95-jarig jubileum groots gevierd bij Excelsior
	De ouders zijn weer aan de bak
	Barrooster
	Senioren & juniorensecretariaat
	Jeugdsecretariaat
	Uitslagen
	Wedstrijdverslagen
	Junioren/Senioren
	Jeugd
	Wedstrijdverslag Excelsior C1 – DES C3 (uitslag 10-1)
	Phoenix E1 – Excelsior E1
	Fortuna E4 – Excelsior E3


	Opstellingen
	12 september 2015

	Programma
	12 september 2015

	Scheidsrechterschema
	Trainingstijden veld najaar
	Oudertraining
	Activiteitenkalender
	Schoonmaakrooster
	Barrooster

